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Seurakunnanvaltuuston I ylimääräinen kokous 2019 

 
 
Aika 14.2.2019 

Klo 17:00 
 

Paikka Pappilatalo, seurakuntasali 
Unioninkatu 39 
 

Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutsuttuna 
 

Bly Ritva 
Forsvik Eija 
Karlsson Elisabet  
Kilpinen Kim 
Kokkonen Arvo 
Kontkanen Mika 
Lalu Petteri 
Lampinen Maria 
Lampinen Mikael 
Lappalainen Seija 
Larsson Frank 
Leino Tuula 
Mountraki Maria 
Metsälä Martin  
Palola Elina 
Podschivalow Sergei 
Pylvänäinen Jari 
Railas Lauri 
Saarinen Ulla 
Salminen Markku, kirkkoherra 
Uotila Urpo 
Virolainen Joonas 
 
Mendes Kristiina, hallintopäällikkö 
 

 
 

 

1  §  Kokouksen avaus 

 
Päätös 
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2  §  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
OrtL 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet jäsenistä. Valtuuston 

työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava seurakunnan-

valtuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.  

Päätös 
 

3  §  Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
KJ 91 §:n mukaan seurakunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa pöytäkirjan-

tarkastajaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat vali-

taan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastus-

ajan ja –paikan. Pääsääntöisesti pöytäkirjantarkastajille esitetään tarkastettavaksi sihteerin ja puheenjoh-

tajan / puheenjohtajien allekirjoittama pöytäkirja, ellei se käytännön syistä ole mahdotonta. (Valtuuston 

työjärjestys 11 § 3 momentti). Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

Päätös 
 

4  §  Esityslistan hyväksyminen 

 
Päätös 
 

5  §  Kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien valitsijamiesten ja 
heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta sekä maallikkojen 
edustajien ehdokkaiden asettaminen kirkolliskokouksen 
maallikkoedustajiksi (OrtL 16-17§ ja KJ 26-31§) 
 

  Neuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 24.1.2019. 
 
    Kirkolliskokous 
    Kokoonpano 
    Kirkolliskokouksen jäseniä ovat: 

 1) hiippakuntien piispat ja apulaispiispat; 
 2) yksitoista papiston edustajaa; 
 3) kolme kanttorien edustajaa; sekä  
 4) kahdeksantoista maallikkojen edustajaa. (OrtL 10§) 

  
    Jäsenten valinta ja toimikausi 

   
  Kirkolliskokouksen jäsenten vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi viimeistään 31 päivänä maalis-

kuuta. Papiston, kanttoreiden ja maallikkojen edustajat valitaan erillisillä salaisilla vaaleilla 
vaalialueittain. Jäsenten toimikausi alkaa vaalia seuraavan kesäkuun 1 päivänä ja kestää neljä 
vuotta. (OrtL 11§) 

 
    Vaalikelpoisuus ja äänioikeus 
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  Vaalikelpoinen maallikkojen edustajaksi ja maallikkojen edustajien valitsijamieheksi on orto-
doksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu kirkon jäsen, joka ei ole vajaavaltainen ja joka 
ei ole vaalikelpoinen papiston tai kanttorien edustajien vaalissa. Äänioikeus maallikkojen 
edustajien vaalissa on seurakuntien valitsemilla valitsijamiehillä. Vaalissa ehdokkaana olevaa 
ei voi valita valitsijamieheksi. (OrtL 12§) 

 
    Ehdokkaiden asettaminen ja valitsijamiesten valinta maallikkojen edustajien vaalissa 

       
     Seurakunnilla on oikeus ehdokkaiden asettamiseen maallikkojen edustajien vaalissa. 

  Seurakunnanvaltuusto päättää ehdokkaiden asettamisesta. Seurakunnanvaltuuston on toimi-
tettava ehdokasluettelonsa kirkollishallitukselle, joka vahvistaa vaalialueen ehdokasluettelon. 

  Seurakunnanvaltuustot valitsevat maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varamie-
hensä. Seurakunnasta valittavien valitsijamiesten lukumäärä määräytyy kirkkojärjestyksessä 
tarkemmin säädetyllä tavalla sen mukaan, kuin seurakunnassa on ollut jäseniä vaalivuotta 
edeltäneen vuoden alussa. Henkilö voidaan valita ehdokkaaksi tai valitsijamieheksi sillä vaali-
alueella, johon kuuluvan seurakunnan tai luostarin jäsen hän on. (OrtL 16§) 

 

  Kirkollishallitus on määrännyt maallikkojen edustajien vaalit toimitettavaksi lauan-
taina 23.3.2019 klo 13:00 eteenpäin Helsingin ortodoksisen seurakunnan kokoushuo-
neessa, Liisankatu 29. 

 
  Seurakunnastamme, joka muodostaa Helsingin hiippakunnan I vaalialueen, valitaan 

kuusi (6) maallikkojen edustajaa. 
   
  Helsingin seurakunta valitsee kahdeksan (8) valitsijamiestä ja heidän henkilökohtai-

set varamiehensä. 
   

  Esittelijä: seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoherra 
 
  Päätösehdotus: Valtuuston puheenjohtaja esittää, että valtuusto suorittaa A) ehdok-

kaiden asettamisen kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalia varten sekä B) 
valitsijamiesten ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valitsemisen kirkollisko-
kouksen maallikkojen edustajien vaalia varten. 

 

6  §  Lausuntopyyntö seurakuntien seurakunnanvaltuustolle ja 
luostareiden johtokunnille 
 

Kirkollishallitukselta on tullut lausuntopyyntö liittyen seurakuntauudistuksiin määrä-

aikana 15.2.2019, sittemmin 1.3.2019. Neuvosto päätti 13.12.2018, että asiaa valmistellaan 

yhteistyössä neuvoston ja valtuuston puheenjohtajien kanssa. 

Materiaali toimitettiin valtuustolle torstaina 30.1.2019  
 
Todetaan, että neuvostolla on ollut käytettävissä taustamateriaalina  Mirjami Pason 
laatima juridinen selvitys Kappeliseurakuntaa koskeva lainsäädäntö, sekä 
kappeliseurakunnan ohjesääntö. Neuvosto yhtyi Mirjami Pason selvityksen 
näkökulmiin.  
 



  Esityslista 4 (4) 
   

 14.2.2019  
 

Helsingin ortodoksinen seurakunta – Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki – Y-tunnus 0116502-6 
p. 09 8564 6100 – helsinki@ort.fi – www.hos.fi 

Esittelijä: kirkkoherra 

Päätösesitys: Valtuuston puheenjohtaja esittää, että valtuusto lähettää neuvoston val-

misteleman lausunnon kirkollishallitukselle vastaukseksi Lausuntopyyntöön seura-

kunnanvaltuustolle ja luostareiden johtokunnille. 

 

7  §  Aloitteet 
Jos seurakunnanvaltuuston jäsen haluaa asian valtuuston käsiteltäväksi, hänen on KJ 90 §:n mukaan teh-

tävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava 

se seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi. 

8  §  Muut asiat 
 

9  §  Ilmoitusasiat 
 
Arkkipiispa 40 vuotta -palvelus Uspenskin katedraalissa 24.2.2019 

Kirkollishallitus päättää seurakuntarajoista 9.4.2019 pidettävässä kokouksessa 

10  §  Valtuuston vuoden 2019 kokoukset 
 

Valtuuston vuoden 2019 I lakisääteinen kokous (tilinpäätöskokous) on torstaina 

23.5.2019 klo 17:00 seurakuntasalilla. 

Valtuuston vuoden 2019 II lakisääteinen kokous (budjettikokous) on torstaina 

7.11.2019 klo 17 seurakuntasalilla.  

Valtuuston vuoden 2019 I ylimääräinen kokous pidetään alkuvuodesta 2019 (kirkollis-

kokousedustajien vaali). Kokouksen ajankohta ilmoitetaan valtuustolle heti, kun se on 

tiedossa.  

11  §  Kokouksen päättäminen  

 

   
 


